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Rp
epresentant de la generaci6 de l’ano-
menada Segona Avantguarda Catalana,

losep Guinovart (Bar,e, elona,1927-2007)
ertany al col.lectiu d artistes marcat

profundament pels anys dificils de la postguerra
que els deixa en her/~ncia una personalitat lluita-
dora i tenaq. Artista que trenca els limits entre art
i vida, la seva f~rifl trajectbria de m6s de seixanta
anys de treball creatiu ininterromput i intens, l’ha
converfit en un creador de talla internaclonal,
arab una obra hmplia i rica que manifesta la seva
experi~ncia personal sobre la realitat circumdant
i tangible. La seva producci6 artfstica es carac-
teritza per les mutacions i les evolucions succes-
sives que es retroalimenten en un trajecte arab
etapes renovades que s6n una resposta al seu es-
perit de llibertat i de transformaci6.

L’exposici6 "La realitat transformada’; que ore-
pie tots els espais de l’Espai Volart de la Fundaci6
Vila Casas, tanca l’Any Guinovart amb un exhaus-
tiu programa que ha revisat el tic llegat plastic
de l’artista. La mostra, de tall retrospectiu, no se-
gueix un itinerari cronolbgic, sin6 que s’interessa
pel Guinova~t que parteix de la realitat per trans-
formar-la i donar-li noves significacions. Aplega
una selecci6 d’una vuitantena d’obres que inclo-
uen pintura, escultura i instal.laci6 arab un recor-
regut que s’inicia en la primera bpoca, pels volts
de 1948, i finalitza a principis de12000. Comissa-
riada per Lluqia Horns, ha volgut proposar noves
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Guinovart:
un combatent

de l’art

La Fundaci6 V’fla Casas clou
l’Any Guinovart amb una exposici6 que t6

com a eix la realitat transformada.

Per Conxit~ Oliver

mirades sumant nou veus de diferents generaci-
ons de critics i comissaris per oferir una visi6
plia i diversa de l’aportaci6 de Guinovart.

La mostra es det~ en un seguit de constants
recurrents que l’artista va explorar al llarg dels
anys, com ara l’arrelament a la terra i a l’indret
que 6s tm dels ills conductors de les seres crea-
cions. La fidelitat a les seves arrels (geografiques,
histbriques, lingfilstiques i culturals), la natura, el
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m6n animal, el m6n vegetal i el cosmos tenen un
paper fonamental en el seu treball que incideix
en la revaloritzaci6 de tot allb local per situar-ho
en l’universal. Guinovart estima la matbria per-
qu~ estima la terra arab tanta passi6 que aques-
ta i els seus elements apareixen literalment en el
quadre. Incorpora directament ales seves obres:
terres, fang, branques, rostulls, fulles, troncs, pa-
ga, gra, blat, cendres, closques d’ou, becs d’au o
petJdnes.., procedents de l’entorn natural. Coin-
cideix amb Mir6 que "la fort;a ve de la terra" i que
6s trav6s d’ella ens arriba l’energia regeneradora
de la mare naturalesa. Ambd6s valoren la terra,
la fertilitat i el misteri dels cicles vitals que esde-
venen empremtes de l’existbncia. Tots dos estan
atents ales vibracions de los coses essencials del
seu entorn m6s proper, busquen captar l’al~ de
vida i l’energia que se’n despr~n, tin m6n rural
que Guinovart ha evocat constantment en la seva
obra coma conseqiJ~ncia de l’impacte que li pro-
dui la seva estada a Agramunt durant la Guerra
Civil.

En contraposici6 a la terra, la mar Mediter-
rhnia, pont entre cultures que de nen la viu in-
tensament a Tarragona i a Castelldefels des de la
seva resid~ncia habitual. De la lectura de l’Odis-
sea d’Homer s’identifica amb aquest periple
maritim de return d’Olisses a la seva terra ftaca.
lguahnent, la irrupci6 del color blau ha estat un
let destacable des de mitjans de la dbcada dels 90
en la seva obra, simbol d’allb eteri i d’allb intangi-
ble en representaci6 de l’alre, el cel i, sobretot, el
mar que es contraposa crom~tticament i tem~ti-
cament a la imatge m6s coneguda de l’artista, ba-
sada sobretut en els ocres, sienes i terms rogencs
que evoquen la vida de la pagesia.

La valoraci6 objectual ha estat una altra com-
ponent important en la invesfigaci6 de Guinovart
i que l’ha atlet corn a part integrant del sou on-
tom. L’objecte trobat i de rebuig que incorpura a
les seres composicions, m6s o menys metamor-
fosat i manipulat, l’impregna d’una nova po~tica.
El sou treball reuneix, mitianqant el collage i l’as-
semblatge, tota mena d’objectes (portes, tines-
tres, escales, rodes, bombetes, ampolles, llaunes,
estris de pagbs, utensilis de pintor...) i materi-
als diversos (fibrociment, polivinil, palla, reixes
met/d.liques...) en la lfnia de Rauschenberg que
transforma fins a atorgar-los una altra significa-
ci6 cultural i humana, moltes vegades amb con-
notacions politicosocials. El comprom/s de Gui-
novart arab la realitat neix per una necessitat de
construir-la i recompondre-la des del fragment i
la descomposici6 per interpretar-la en noves sig-
nificacions.

Igualment, comprom~s amb el seu temps i
amb el sou entorn, la trajectbria de Guinovart,
l’ha convertit en un defensor de valors socials,
propugnats des de la visi6 d’allb immediat. No
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Algunes de los obres exposades
a la mostra ’La realitat
transfonnada; que clou I’Any
Guinovart arnb tots els honors.

deixa de banda el drama hum~ present a trav6s
dels provocats accidents de la matbria --crema-
des, incisions, clivelles o tails-- aix/corn pels di-
ferents materials destrff~ts, trencats o agredits, a
m6s de grafits espontanis i de gargots gestuals
que accentuen la duresa argumental. Unes com-
posicions carregades de tensions contraposades
que, en certs moments, resulten d’una provo-
cadora brutalitat, tant que s’estableix una lluita
agressiva, directa i violenta amb l’obra mateix.

Arab tot, a trav6s de la densa traiectbria de
Guinovart es palesa que el seu llenguatge es for-
neix sempre d’una doble vessant: per una ban-
da, l’arrel primitivist a procedent de la cultura
popular i, per l’altra, la transmntaci6 d’aquests
elements m6s primigenis a partir de la profunda
preocupaci6 intel.lectual. Aquesta connexi6 tan
profunda entre experi/~ncia i coneixement, entre
sensaci6 i ra6, entre forma i contingut 6s la clau
interpretativa del seu treball, un treball Iligat di-
rectament a l’esperit de les avantguardes i a una
conscibncia plenament contemporb.nia. ̄
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